KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie
do
WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
W związku z ostatnimi intensywnymi opadami atmosferycznymi oraz silnymi
wiatrami, w wyniku których moŜe nastąpić uszkodzenie obiektu budowlanego
mogące spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub
środowiska, przypominam, iŜ właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma
obowiązek przeprowadzenia kontroli (przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia budowlane) elementów budynku, budowli i instalacji naraŜonych na
szkodliwe wpływy atmosferyczne, a w szczególności:
• dachów, w tym szczytów, gzymsów okapowych oraz kominów,
• elewacyjnych detali architektonicznych oraz balkonów.
Właściciel, zarządca lub uŜytkownik obiektu budowlanego ma obowiązek uŜytkowania
obiektu w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz
utrzymywania w naleŜytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając
do nadmiernego pogorszenia jego właściwości uŜytkowych i sprawności technicznej
- art. 5 ust. 1 pkt 1-7 oraz w art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Właściciel, zarządca lub uŜytkownik obiektu budowlanego, na którym
spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź
umowach, jest zobowiązany, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli,
o której mowa wyŜej, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które
mogłyby spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, poŜar, wybuch,
poraŜenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Sankcją za nieprzestrzeganie powyŜszego jest podjęcie przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego działań administracyjnych i kary grzywny
przewidzianej w art. 93 pkt 8 oraz kaŜdorazowe powiadomienie organów ścigania
zgodnie z art. 91a o treści: „kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku

utrzymania obiektu budowlanego w naleŜytym stanie technicznym, uŜytkuje obiekt
w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa uŜytkowania
obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niŜ 100 stawek dziennych,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
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